ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ingyenes kiadvány

A Magyar Közlöny 158. számában megjelent kormányhatározat szerint a kormány elrendelte, hogy legkésőbb 2015. március 1-jéig a
jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vagyonkezelésében lévő 19 műemlékegyüttes és a hozzájuk tartozó ingatlanok – az
ingatlanok őrzéséhez, karbantartásához, kezeléséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételek átadásával és a jogi helyzet rendezésének költségeivel
együtt – a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésébe kerüljenek.

Mindkét aszódi műemlék megújulhat a kastélyprogram keretében

NÉPRAJZI MÚZEUM LEHET AZ EGYKORI
PODMANICZKY-REZIDENCIÁBÓL
A 19 műemlékegyüttes között szerepel az aszódi Podmaniczky, valamint a Podmaniczky-
Széchenyi-kastély is. Mint köztudott, az épület
– amely korábban általános iskolaként, kollégiumként, levéltárként is működött – évek
óta üresen áll. Húsz éven keresztül a Magyar
Evangélikus Egyház tulajdonában volt, jelenleg a Magyar Államé, fenntartója az MNV Zrt.
A kastély hasznosítását illetően korábban
többféle elképzelés is napvilágot látott. Volt szó
arról, hogy felsőfokú tanintézmény ide kihe-

lyezett karaként működjön, felmerült egyházi
múzeumként vagy szőnyegmúzeumként való
hasznosítása, egy időben arról lehetett hallani, hogy egy svéd befektetőnek köszönhetően
szállodaként és wellness központként funkcionál majd, akadt, aki úgy vélekedett, finn kulturális központ lesz, legutóbb pedig arról esett
szó, hogy egy gyermekkórház rehabilitációs
központjává alakítják.
(Folytatás a 3. oldalon)

HÁROMEZER ÉGŐ A
VÁROS KARÁCSONYFÁJÁN

latot.

Hévízgyörkről érkezett idén a város
karácsonyfája, egy helybeli lakos,
Rekva Pál ajánlotta fel Aszódnak. A
mintegy nyolc méter magas fenyőfát
az AKVÍZ Kft. szállította a Szabadság térre, és szintén a cég darus
kocsijával sikerült a helyére emelni a
Városüzemeltetési Osztály dolgozóinak közreműködésével. Ugyancsak
ők szerelték föl a fényfüzéreket is a
fára: összesen háromezer kis izzó
világít, és adja a karácsonyi hangu-
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HAVAT NEM,
DE AJÁNDÉKOT HOZOTT
A VÁROSI MIKULÁS
December hatodikán délelőtt ke
rült sor a Mikulás napi ünnepségre városunkban. A szép számú
közönség hallhatott éneket, láthatott táncot, nézhetett jászolt,
a legkisebbek pedig csomagot is
vihettek haza.
Enyhe idő és csepergő eső fogadta a népes gyermeksereget és szüleiket a főtéren.
A Télapó vagy Mikulás ünnepséget – kinek
hogy tetszik – Sztán István polgármester
nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, amennyiben kedvező lesz a rendezvény
fogadtatása, akkor hagyománnyá válik városunkban. A város első emberének rövid
beszédét követően Szilágyi Zita, az öt éve
működő Podmaniczky Júlia Nőegylet tagja
a főtéren felállított betlehemi jászol létrejöttéről beszélt. Felállítását a civil szervezet
tagjai kezdeményezték, és sok-sok péntek
délutáni munkával készítették el. A figurák életre keltéséhez szalmát és természetes
anyagokat használtak.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Önkormányzati hírek

2014. november 27.

A napirendi pont egyébként rövidesen visszakerül a képviselő-testület elé. Dönteni kell például arról a javaslatról, hogy a képviselőknek
jelöljön ki az önkormányzat olyan helyiséget,
ahol fogadóórát tudnak tartani.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Ünnepélyes aktussal kezdődött a képviselő-testület novemberi ülése.
Vécsey László, térségünk országgyűlési képviselője átadta az adósság
átvállalásról szóló hivatalos bizonyságlevelet Sztán István polgármesternek. A témáról részletesen, külön cikkben olvashatnak.
☐☐ Letették esküjüket a bizottságok azon
nem képviselő tagjai is akik ezt az alakuló ülésen nem tették még meg. Sztán István polgármester előtt mondták el fogadalmunkat, majd
írták alá az eskü okmányát.
☐☐ Módosította a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló
rendeletét. A rendeletmódosítás tervezetébe a
költségvetés kiadási és bevételi oldalán a július
és szeptember közötti időszak között történt
változások kerültek beépítésre.
☐☐ Beszámolót hallgattak meg a képviselők az
önkormányzat első három negyedévének gazdálkodásáról. Ebből kiderült, mind a kiadási, mind a
bevételi oldal összegei az időarányosnál magasabban alakultak. A költségvetés stabil és teljesíthető.

☐☐ Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálatára
vonatkozó előterjesztést. Bár az utóbbi időben
néhány újságban arról lehetett olvasni, hogy némely településen alaposan megemelték a képviselők tiszteletdíját – a törvény immáron nem ír
elő alsó és felső határt – a képviselők nem javasoltak emelést, így egyelőre maradnak a korábbi
tiszteletdíjak, amelyek az alábbiak:
Képviselői tiszteletdíj (alapdíj)

50 ezer Ft

Egy vagy több bizottsági tagság
esetén az alapdíj és további

20 ezer Ft

Bizottsági elnöki tisztet betöltő
képviselő tiszteletdíja:

80 ezer Ft

Nem képviselő bizottsági tag
tiszteletdíja

10 ezer Ft

☐☐ Jóváhagyta a grémium az önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési tervét. Az ellenőrzést továbbra is a Galga-menti Önkormányzatok Társulása keretén belül végezteti el város.
Ennek költsége 700 ezer Ft + ÁFA, amely ös�szeget a 2015. évi költségvetésbe beterveznek.
☐☐ Elfogadta a képviselő-testület a telekadó
módosításáról szóló előterjesztést. Erre most
csak a törvényi előírások betartása végett volt
szükség. Adóemelésre nem került sor, tekintettel az önkormányzat gazdálkodásának stabil és biztonságos helyzetére.
☐☐ Módosították a döntéshozók az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjáról szóló önkormányzati rendeletet. A
pontosításra többek között azért került sor,
mert nemrégiben két kérelem is érkezett olyan
helyiségek bérlésére, amelyek eddig nem
szerepeltek a bérelhető helyiségek listáján. A
képviselő-testület a rendelet pontosításán túl
helyt adott a két –térítésmentes bérlést tartalmazó - kérelemnek is, továbbá meghatározta a
2015. évre szóló bérleti díjak mértékét.
☐☐ Elfogadta a grémium az önkormányzat által
az Aszód FC-nek nyújtott támogatás felhasználásáról készített egyesületi beszámolót. A témával részletesen, külön cikkben foglalkozunk.
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☐☐ Elfogadta a képviselő-testület az Aszód
és Társult Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodása módosításáról szóló előterjesztést.
A módosításra azért volt szükség, mert a
társuláshoz tartozó települések élén az önkormányzati választások eredményének
köszönhetően változott a polgármester(ek)
személye.
☐☐ Döntött a képviselő-testület: a gyalogosok
biztonsága érdekében korlátot épít a Falujárók
útján. A témáról részletesen, külön cikkben
olvashatnak.
☐☐ Elfogadta a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, illetve a Kossuth Lajos utca
59. szám alatti irodahelyiségeinek felújításáról és berendezéseinek korszerűsítéséről
szóló előterjesztést, mivel a hivatal néhány
részéhez kb. harminc éve nem nyúltak hozzá, és az I. ütem elvégzésére 4 millió Ft-ot
biztosított. A két épület tatarozásához ennél
jóval nagyobb összegre volna szükség, ezt
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azonban csak ütemezve tudja elvégezni az
önkormányzat. A költségek biztosítására a
saját erő mellé keresi a pályázati lehetőségeket is.
☐☐ Mintegy 20 fa karbantartó metszését, illetve több fa kivágását végezheti el a képviselőtestület döntése értelmében az azzal megbízott, szakértelemmel rendelkező cég. Ez a
monori székhelyű cég végezte el tavasszal a
Kossuth Lajos utcai fák koronaformázását, és
a végzett munkával elégedett volt az önkormányzat. A munkákra december és január hónapban kerül sor, amelyre bruttó 1 millió Ft-ot
biztosított a képviselő-testület.
☐☐ Idén immáron 23. alkalommal rendezi meg a Kodály Kórustalálkozót a Csengey
Gusztáv Általános Iskola. A grémium a rendezvény sikeres lebonyolításához 170 ezer Ftot biztosított. Ebből a rendezők a mintegy 250
résztvevőt kívánják megvendégelni, illetve az
okleveleket, virágokat megvásárolni.
☐☐ A képviselő-testület végül jelentést hallgatott meg a lejárt határidejű határozatokról,
majd a két ülés közt tett intézkedésekről.
R.Z.

Mindkét aszódi műemlék megújulhat a kastélyprogram keretében

NÉPRAJZI MÚZEUM LEHET AZ EGYKORI
PODMANICZKY-REZIDENCIÁBÓL

          (Folytatás az 1. oldalról.)

A Magyar Közlöny 158. számában megjelent kormányhatározat szerint a kormány elrendelte, hogy legkésőbb
2015. március 1-jéig a jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vagyonkezelésében lévő 19 műemlékegyüttes és a hozzájuk tartozó ingatlanok – az ingatlanok őrzéséhez, karbantartásához, kezeléséhez,
fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételek átadásával és a
jogi helyzet rendezésének költségeivel együtt – a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vagyonkezelésébe kerüljenek.        
Mivel az európai uniós forrás kulturális és turisztikai fejlesztésre ad lehetőséget, nagy valószínűséggel idegenforgalmi látványosság lehet
az aszódi kastély. Jelenleg egy olyan elképzelés
körvonalazódik, hogy a műemlék épületben
a Közép-Európai Magyarok Néprajzi Múzeuma alakítható ki. A tervezett intézmény
azon túl, hogy bemutatná az érdeklődőknek a
közép-európai magyarok lakta tájegységeket,
élő, mozgalmas alkotóházzá is válna, amelyben a magyar zene és tánc kulcsszerepet kapna. A tevékenységbe bekapcsolódhatnának
a diaszpórában élő magyarok is. A múzeum
– felfűzve a gödöllői és hatvani kastélyok kíná-

latához – mindenképpen vonzó látványosságot
nyújtana, hiszen széles területi és kulturális kört
átfogva mutatná be a Közép-Európában élő
magyarság által létrehozott néprajzi értékeket.
Sztán István polgármester szerint múltunk
ennyire átfogó bemutatására alkalmas hely
nincs az országban. Az elképzeléseket illetően
egyeztetést kezdeményezett dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettessel, valamint dr. Harrach Péter országgyűlési képviselővel, a KDNP
frakcióvezetőjével.
A Nemzeti Kastélyprogram végleges koncepcióját – beleértve a program ütemezését,
a finanszírozás hazai és nemzetközi forrásait,
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valamint a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket – 2015. március 1-jéig kell a kormánynak beterjeszteni.
R. Z.
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Az országgyűlési képviselő szoros együttműködést ígért

ASZÓD IS MEGKAPTA AZ ADÓSSÁGA
ELTÖRLÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYSÁGLEVELET
Vécsey László, körzetünk országgyűlési képviselője volt a vendége a legutóbbi képviselő-testületi ülésnek.
A honatya többször kapott már meghívást ezekre az alkalmakra, ám mindeddig időpont ütközések miatt nem
tudott élni a lehetőséggel. Mostani látogatása során alkalom nyílt arra, hogy átadja azt a bizonyságlevelet,
amely arról tanúskodik, hogy Aszód adósságát is átvállalta a magyar állam.

Fotó: Rácz Zoltán

A honatya elsőként gratulált a polgármesternek
és a képviselőknek megválasztásukhoz, majd
reményét fejezte ki, hogy szoros együttműködés alakul ki közte, és a hozzá tartozó települések döntéshozói között. Annál is inkább, mivel
– mint mondta – a helyi programoknak és az
országos programoknak is összhangban kell
lenniük. Hozzászólásában beszélt a parlament
eddigi munkájáról, amelynek első ciklusát a szuverenitás visszaszerzésének, a családok és az önkormányzatok tehermentesítésének, valamint
a nemzeti egység létrehozásának időszakaként
jellemezte. Ezt a szuverenitást szeretnék ebben a
ciklusban megőrizni. Szót ejtett a segélyezésről,
amit a kormány szeretne kivezetni, mert mindenkinek dolgoznia kell. Az önkormányzatok
költségvetéséről pedig azt mondta, bár a településeknek bizonyos értelemben szűkebb lesz a
mozgásterük, a megmaradó feladatok elvégzéséhez elégnek kell lenni a költségvetés összegének. Azt nyilván végig kell gondolniuk az egyes
településeknek, élni kívánnak-e majd a helyi adó
kivetés szabadabb lehetőségével.
Ezt követően került sor az ünnepélyes aktusra:
az országgyűlési képviselő átadta azt a bizonyságlevelet, amely azt igazolja, hogy a magyar
állam Aszód kötvénykibocsátásból keletkezett
adósságát maradéktalanul átvállalta.
Sztán István polgármester ezt követően arra

tett ígéretet, hogy a képviselő-testület a város
érdekében dolgozik majd, és mindent megtesz,
hogy az itt élők közérzete javuljon. A honatyát
arra kérte, hogy működjön együtt a város fejlődésében, és segítse a célok elérését.
Vécsey László jelezte, számít arra, hogy a város
helyet és időt biztosít a képviselői fogadóórák
tartásához. Erről a közeljövőben egyeztetés történik, lapunk pedig hírt ad, ha nyilvánossá válik
a fogadóórák helye és időpontja.
R.Z.

AKNAVETŐ GRÁNÁTOKAT TALÁLTAK AZ ÖKÖR-TELEK VÖLGYI SZEMÉTTELEPEN
Két aknavető gránátot találtak az Ökörtelek-völgy területén, a Zöld Híd Régió Nonprofit
Kft. hulladékkezelő központjában. A gyűjtőszigeteken kihelyezett konténerekből beszállított
üveg szétválogatása során kerültek elő a robbanószerkezetek. Az alapos előválogatásnak és a
dolgozók figyelmének köszönhető, hogy ezúttal sem történt baleset. Korábban is előfordult
már hogy repeszgránát bukkant fel a vegyes hulladékban. A feldolgozó szakemberei szerencsére időben észrevették, így a veszélyes tárgy nem került be az aprítóba. A hulladékba rakott
tüzérségi eszközök rendkívül veszélyesek. Az egykori világháborús lövedékek jó része máig
aktív, ráadásul a talajban töltött évtizedek hatására jelentősen korrodálódnak, instabilakká
válnak. Megtalálásukkor csupán egy véletlen megmozdítás is beindíthatja a robbanószerkezeteket. A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. felhívja mindenki figyelmét, hogy ezeket a szerkezeteket hulladékként kezelni szigorúan tilos. A hulladékkezelés folyamatába bekerülő gránátok
ugyanis közvetlenül emberéleteket veszélyeztetnek. Nemcsak a szállítók, a válogatók, hanem
a hulladékgyűjtőket használó állampolgárok életét is. Minden gyanús talált tárgyat azonnal
be kell jelenteni a rendőrségnek vagy a katasztrófavédelemnek.
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A „köz” szerény érdeklődése mellett...

KÖZMEGHALLGATÁS
Megtartotta szokásos évi közmeghallgatását a képviselő-testület,
amely egyben nyílt képviselő-testületi ülésnek is számít. A rendezvényre
a korábbi évekhez képest jóval kevesebb állampolgár érkezett, aminek
nyilván az is oka, hogy az önkormányzati választás kampányidőszakában
eleget hallhattunk a tervekről és az eddig elért eredményekről is.
A közmeghallgatás első részében Sztán István polgármester főleg a tervekről beszélt, azon belül is
elsőként a város öt évre szóló gazdasági programjáról, amelyet 2015. áprilisáig kell a képviselő-testületnek kidolgozni. A cél természetesen ennek az
évenkénti ütemterv szerinti megvalósítása. A város első embere kiemelte, a város gazdasági helyzete stabil, és megengedi azt, hogy biztosítani tudják
a megjelenő pályázatokhoz szükséges önrészt.
Szó esett az önkormányzati utakról, amelyek terén van adóssága az önkormányzatnak, csakúgy, mint a járdák esetében, amelyek
többsége szintén felújításra szorul. Ezekre a
város a VEKOP-pályázatból remél pénzt, bár
a város első embere megjegyezte, információi
szerint a megyei önkormányzatnál lévő keret
már most szűkül. Pedig ebből tervezik például
egy új kerékpárút megépítését, amely Kartalt,
Aszódot és Ikladot kötné össze.

Téma volt a Falujárók útján a korlát megépítése. Erről lapunkban részletesen, külön cikkben
olvashatnak. Elhangzott, hogy a lakótelepen
pihenőparkot, az Újtelepen pedig játszóteret kívánnak építeni. Ugyancsak a lakóteleppel kapcsolatban hangzott el, hogy itt mindenképpen
szükséges parkolóhelyek kialakítása, mivel a
belső utakon nehéz közlekedni a két oldalon
parkoló gépjárművek miatt.
A városi piac működésével kapcsolatban az
hangzott el, hogy a szerda esti nyitva tartás nem
igazán vált be, ugyanakkor a szombat annyira
zsúfolt, hogy gondolkozni kell a piac területének
bővítéséről. Szerencsére a hely alkalmassá teszi
ennek kivitelezését. A temetővel kapcsolatban az
az ígéret hangzott el, hogy a város megcsináltatja
a közvilágítást, mert jelenleg ez nagyon gyenge.
Sokan várják a választ arra, hogy mi lesz a
kastély, a laktanya és a Volt Tiszti Klub épü-
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letének sorsa. Ezekről is kaptak információt a
jelenlévők. A kastéllyal kapcsolatos elképzelésekről lapunk címoldalán olvashatnak. Kevésbé örömteli hírek érkeztek a laktanyáról,
annak hasznosításáról jelenleg felsőbb szinten
sincs elképzelés. Pályázat segítségével újulhat
meg a volt Tiszti Klub épülete, ám addig, amíg
nem történik meg a teljes tatarozás, kinyitása,
fűtése és világítása kidobott pénz.
A fiatalok szórakozásával kapcsolatban Sztán
István megerősítette azt a kampányban is elhangzó ígéretet, hogy Ifjúsági Házat szeretnének építeni, hogy a legifjabbak is kulturált helyen és módon tudják eltölteni szabadidejüket.
A „köz” részéről mindössze három hozzászólás
érkezett. Az előző ciklusban még önkormányzati
képviselői tisztet betöltő Szovics Pál arra kérte az
önkormányzatot, hogy ne élje föl a vagyonát, illetve jelezte, nem tetszik neki a Fajujárók útja-Arany
János utca sarkén megépített korlát. A vagyonfeléléssel kapcsolatosan Sztán Istvánnak más véleménye volt. Szerinte ugyanis a város nem felélte,
hanem gyarapította vagyonát az utóbbi években.
A Városréti úton fekvőrendőr elhelyezését,
illetve zebra felfestését kérte egy állampolgár,
mivel egyesek túl gyorsan közlekednek azon
az utcán. Igazából azonban egyetértett azzal,
elsősorban a fejekben, a szabályok betartásával
lehetne eredményt elérni. A harmadik kérés
járdaépítésre, illetve felújításra vonatkozott.

OKMÁNYIRODA:
LERÖVIDÜLT NYITVA TARTÁS
December elsejétől jelentősen
lerövidült a kormányhivatalok
nyitva tartási ideje.
Alig három évvel ezelőtt vezették be a
reggel nyolctól este nyolcig tartó ügyfélfogadási rendet annak érdekében, hogy az
állampolgároknak a hivatalos ügyeik intézése miatt ne kelljen szabadságot kivenniük. December elsejétől ez megváltozott, és
újra jórészt munkaidőben tartanak nyitva
a hivatalok.
Az aszódi okmányiroda
nyitva tartási rendje:
Normál ügyintézés Internetről történő
bejelentkezés
ügyintézése
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A munkáknak még decemberben hozzáfognak

KORLÁT VÉDHETI A GYALOGOSOKAT
A FALUJÁRÓK ÚTJÁN
A képviselő-testület döntése értelmében rövidesen korlát védheti a gyalogosokat a Falujárók útja melletti járdán a gépjárműforgalom elől. Ezzel
régi vágya teljesülhet a lakótelepen élőknek, illetve az Újtelepre igyekvőknek. A munka még decemberben megkezdődhet.
Joggal félnek a kartali emelkedő járdáján közlekedők. Jelenleg ugyanis csupán a járdaszegély „védi” őket a Falujárók útján közlekedő
autóforgalom elől. Elég egy megcsúszás, és bekövetkezhet a tragédia.
Volt idő, amikor semmi sem védte az erre gyalogosan közlekedőket, az úttest és a járda között
csupán egy vízelvezető mélyedés volt. Amikor
hosszú évekkel ezelőtt a Szent István Patikától
nem messze elütöttek egy kislányt, aki belehalt
a sérülésébe, változás következett be: egyrészt
rövid időn belül megépült a körforgalom, másrészt a PEMÁK szalagkorlátot telepített a járda
mellé. A járda felújításakor, amikor a szegélyköveket építették be, elbontották a korlátot, mondván erre már nincs szükség. Az erre közlekedők
azonban nem így érezték, és egy ideje folyamatosan jelezték a Polgármesteri Hivatalban, szeretnék, ha a biztonságuk érdekében korlát épülne.
Az önkormányzat ez ügyben többször is
megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t,
ám mindannyiszor elutasítás volt a válasz: hol
arra hivatkoztak, hogy nem indokolja semmi
a korlát visszahelyezését, hol pedig azzal utasították el a kérelmet, hogy nem elegendő a járda
szélessége, és szükséges volna a partfalból lefaragni. Az önkormányzatnak viszont nem volt
pénze, hogy saját erőből készíttesse el.

A legutóbbi képviselő-testületre Sztán István
polgármester javaslatot terjesztett be a korlát
megépítésére, és kérte a képviselőket, biztosítsanak hozzá pénzügyi keretet. Az elképzelés
szerint nem szalagkorlátot építtetne ide az önkormányzat, hanem olyat, amibe a gyalogos is
bele tud kapaszkodni, ha csúszós a járda.
A korlát megépítésével valamennyi képviselő egyetértett és támogatta. Eltérő vélemények azzal kapcsolatban voltak, hogy a város
forduljon-e ismét a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-hez, és újra kérje a korlát megépítését, illetve legalább a megépítés jóváhagyását, vagy
rendelje meg a munkát a korlát megépítésére
legkedvezőbb ajánlatot adó cégtől, hogy az még
a keményebb téli időszak előtt elkészülhessen.
A képviselő-testület végül úgy döntött, tesz
még egy kísérletet a közútkezelő cégnél, ám azt
is kimondta, bármi lesz a válasz, mindenképp
megépíttetik a korlátot. A munkára 1 millió 758
ezer Ft-ot szavaztak meg, de ha szükséges, készek megemelni a keretet. Lapzártánk idején a
feladattal megbízott Kovács Tamás alpolgámester felvette a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, amely azóta megküldte a válaszát
is. Ebben leírták, nem adják a közútkezelői hozzájárulásukat, mivel túl keskeny a járda a korlát
elhelyezéséhez, a kívánt 2,3 méter helyett csak

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Rendőrjárőr:
(+36) 20 516 5940
Polgárőrség:
(+36) 70 339 6165
www.aszodpolgarorseg.hu

Háziorvosok:
dr. Karayné dr. Lóska Izabella
(+36) 30 452 9674
dr. Jólesz József
(+36) 20 593 8628

Városrendész:
Szabó Imre
(+36) 30 816 0437

Gyermekorvosok:
dr. Horváth Anna
(+36) 28 500 025;
(+36) 30 6352 608
dr. Vass Anna
(+36) 28 500 035

Orvosi ügyelet:
Aszód Baross u. 4.
(+36) 1 301 6969
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1,5 méter. A korlátépítés rövidesen megkezdődik. Sztán István polgármester lapunknak elmondta, tavasszal a járdát a partfal lefaragását
követően igyekeznek kiszélesíteni.
Korlát épült az Arany János utca-Falujárók
útja kereszteződésénél is. Ennek előzménye az
a baleset volt, amelynek során két fiatalt ütöttek
el a gyalogátkelőhelyen. Szerencsére a gyermekek csak könnyebb sérülést szenvedtek. Ennek
nyomán Buzás János képviselő beadványára a
Városüzemeltetési és Műszaki Osztály megvizsgálta, milyen intézkedésekkel lehetne biztonságosabbá tenni a kereszteződést, és ezeket
azonnal elvégeztették. Kivágták az Arany János
utcai sövényt, amely takarta a gyalogokat az autósok elől. Az ÉMÁSZ Nyrt. a megkeresést követően térítésmentesen vállalta, hogy erősebb
fényű lámpatesteket helyez el a gyalogátkelőhely
fölé. Megkeresték a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-t, hogy az átkelőhely megkopott felfestését
javíttassa ki, a Gyalogátkelő jelzőtáblákat pedig
szabályosan helyezzék el. Kezdeményezték erre
a szakaszra a sebességkorlátozás bevezetését is.
Az azonnali intézkedések között szerepelt
a szabálytalan közlekedés megakadályozását
szolgáló úgynevezett terelőkorlát megépíttetése, amelyet Sztán István polgámester sürgős
intézkedésként rendelt el. A korlát bruttó 114
ezer forintba került.
R. Z.
GÉPJÁRMŰTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a téli időszakban szíveskedjenek gépjárműveikkel az
utat szabadon hagyni. Az út szélén parkoló
autók között a hótoló nem tud közlekedni,
ezért az utat nem tudjuk letakarítani.
Megértésüket köszönjük!
Városüzemeltetési Osztály

Felhívás

Tervezze meg a város logóját!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Aszód Város Polgármestere pályázatot ír ki Aszód város logójának és
jelmondatának elkészítésére.
A pályázat célja: egy olyan logó létrehozása,
ami kifejezi együvé tartozásunkat, városunk,
intézményeink értékeit, múltját, jelenét és jövőjét. Méltó és alkalmas arra, hogy Aszód várost reprezentálja.
A pályázaton részt vehet: minden aszódi,
vagy Aszódot jól ismerő természetes vagy jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság.
Pályázati feltételek: a logó és jelmondat tükrözze a város múltját, hagyományait, gyökereit. A
logó legyen alkalmas pólóra, fejlécre, esetleg jelvényre is. Egyszerűen fejezze ki a város tevékenységét, küldetését. Ennek érdekében célszerű mellőzni a színek kavalkádját, az aprólékos, részletes
kidolgozottságot. Az embléma lehet szögletes
vagy kerek is, de minden esetben követelmény,
hogy a grafikának harmóniában kell lennie a
kerettel, egyértelműen utaljon a Városra, jól felismerhető legyen. A logó és jelmondat együttes
megjelenítéséhez álljanak összhangban.

Kérjük, hogy egy lapon csak egy terv szerepeljen!
Beküldési cím: a CD-n rögzített számítógépes eljárással készült pályamunkákat zárt borítékban a következő címre kérjük jeligésen
beküldeni: Aszód Város Polgármestere 2170
Aszód, Szabadság tér 9.
Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel:
„Logó, jelmondat pályázat”
A jeligével ellátott, lezárt borítékban az alábbi
adatok szerepeljenek:
• Név:
• Életkor:
• Alkotó lakcíme:
• Alkotó elérhetősége
(e-mail vagy mobil telefonszám):
Pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 15.

Egyéb feltételek:
• A logó terve kizárólag elektronikus úton
előállított lehet.
• Pályázni lehet egyénenként és kollektíven
is, ám egy pályázó vagy alkotó közösség
maximum 3 pályamunkát küldhet be.
• A zsűri értékelését követően, a díjazott alkotás Aszód város logója, jelképe lesz. A kiírásnak nem megfelelő munkákat nem fogadjuk
el, az alkotásokat nem küldjük vissza.
• A beérkezett, vagy díjazott tervekkel
kapcsolatos szerzői jogokról az alkotó/
alkotók az önkormányzat javára mondanak le. Ettől kezdve valamennyi jog az
önkormányzatot illeti meg, erről a pályázó
nyilatkozatot ad.
Technika: a digitális pályamű vektor- vagy rasztergrafikus lehet. A digitális logóterveket pdf és
szerkeszthető formában kérjük beküldeni. A
pályaműveket két változatban kérjük megjeleníteni, az eredeti mellett vonalrajzként is.
A pályázati anyag tartalma: az eredeti és vonalrajzos változatot is tartalmazó CD, mindkét
változat A/4 méretű nyomtatott képe, fekete-fehér változata, valamint a pályázó adatait (név,
életkor, pontos elérhetőségek, gyermekek esetén
a szülő/gondviselő neve) tartalmazó zárt boríték.
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A pályázat értékelése: A beérkezett pályaművekből 5 főből álló zsűri választja ki a nyertes
alkotást.
Eredményhirdetés:
2015. január 31-ig.
Díjazás:
I. díj 25.000.- Ft.
A II–III. helyezettet értékes tárgyi nyereményben részesítjük
A pályázók az eredményről, a díjkiosztás
időpontjáról és helyéről külön értesítést
kapnak.
A nyertes logó a város hivatalos jelképe lehet, megjelenik a városi rendezvényeken,
az önkormányzat dokumentumain, honlapján, plakátokon, szórólapokon, ajándéktárgyakon stb.
Aszód, 2014. december 3.
Sztán István
polgármester
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Egyházi vonalon folyamatos az együttműködés

FELHÍVÁS HÓ
ELTAKARÍTÁSRA

ÚJ LENDÜLETET KAPHAT A VÁROS
OBERNBURGI KAPCSOLATA

Tisztelt Aszódi Polgárok!

A kormány nemrégiben a 2014. november 9. és 2015. október 3. közötti
időszakot a német-magyar barátság éveként hirdette meg, egyúttal felkérte Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint Varga
Mihály nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak arról: jövőre
800 millió forint álljon rendelkezésre a programsorozat végrehajtására.
Az ezzel összefüggő programok megrendezésére az idei központi költségvetésben 700 millió forintot csoportosítanak át a Miniszterelnökség
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékából.
A programnak köszönhetően új lendületet
kaphatnak a német-magyar testvérvárosi
kapcsolatok, így az Obernburg-Aszód között
immáron 22 éve megkötött együttműködés
is. Legutóbb 2012. szeptemberében, a kapcsolat 20 éves évfordulója alkalmából járt
hivatalos aszódi városi küldöttség a német
városban. Az egyházi kapcsolatok erősek, a
két evangélikus gyülekezet tagjai rendszeresen találkoznak Idén nyáron obernburgi
testvéreket látott vendégül az aszódi gyülekezet. Erről az ottaniak a város novemberi
képviselő-testületi ülésén tartottak beszámolót, amely egy nagyon érdekes megállapítást is tartalmazott. Eszerint Obernburg és
Magyarország között már a római időkben
is volt kapcsolat. Az összekötő személy Publius Ferrasius Avitus római százados volt, aki
Pannóniából származott. Őt i.sz. 191-ben a
Nemaninga várba (Obernburg területén lévő
egykori római kori vár) helyezték. A százados
egy kőből származó oltárt adományozott,
amelyet Obernburgban állítottak fel. Ezt a 19.
században Aschaffenburgba szállították át,
ahol ma a kolostormúzeumban látható.
Német partnereink 2013-ban létrehozták
az Obernburg a. Main + Aszód Német Baráti

Kör Egyesületet. Ennek alapokmánya szerint
az alapot az 1992-ben kötött testvérvárosi
együttműködés jelenti. Célként a két város
kapcsolatának elmélyítését jelölték meg, Ennek mintájára most városunkban szerveződik
egy hasonló egyesület, a német partnerekével
megegyező céllal. Információink szerint Sztán
István polgármester Huszár Ildikót kérte meg
a szervezet megalapításával, aki lapunknak elmondta, minden olyan jelentkezőt szívesen
látnak, aki szeretne tevékeny részesévé válni
az immáron 22 éves testvérvárosi kapcsolat
megújításának, folyamatos karbantartásának.
Az érdeklődők az ildique@freemail.hu e-mail
címen tehetnek fel kérdéseket.
R. Z.

December:
Dr. Németh Mihály
Dr. Márton János
Dr. Dobos László
Dr. Szőke Zsolt

(+36) 30-2754-718
(+36) 30-4009-819
(+36) 20-446-0938
(+36) 20-9566-529

Január
1–2.:
3-4.:
10–11.:
17–18.:
24–25.:

Dr. Szőke Zsolt
Dr. Németh Mihály
Dr. Fodor Sándor
Dr. Dobos László
Dr. Márton János

Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója köteles a járdáról a havat, egyéb
szennyeződést (a járdákra fagyott mindenféle, csúszás és balesetveszélyt okozó
csapadékot) eltakarítani. A letakarított
havat úgy kell összegyűjteni, hogy a közlekedés számára megfelelő terület maradjon szabadon.
Az akadálymentes közlekedés érdekében kérjük, hogy a járdákat is hagyják szabadon, autók parkolásával ne foglalják el.
A lakótelepen kérjük a két középső utat
szabadon hagyni, onnan a parkoló autókat szíveskedjenek elvinni, mert azok
akadályozzák a közúti hó eltakarítást.
A balesetek elkerülése érdekében kérjük a
fentiek fokozott betartását!
Sztán István
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
20–21.:
24–26.:
27–28.:
31.:

Ismét aktuálissá vált az utak,
járdák síkosság mentesítésének kötelezettsége, amelyet
helyi szabályozás is kötelezővé
tesz. A képviselő-testület
a
helyi környezet védelméről, a
közterületek és az ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
24/2010.(XII.31.) rendelete az
alábbiak szerint rendelkezik:

(+36) 20-9566-529
(+36) 30-2754-718
(+36) 20-446-0938
(+36) 20-446-0938
(+36) 30-400-9819
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HAVAT NEM, DE AJÁNDÉKOT HOZOTT
A VÁROSI MIKULÁS    

(Folytatás az 1. oldalról)

December hatodikán délelőtt került sor a Mikulás napi ünnepségre városunkban. A szép számú közönség hallhatott éneket, láthatott táncot,
nézhetett jászolt, a legkisebbek pedig csomagot is vihettek haza.
A megvalósításhoz szükséges pénzt az egyesület
az önkormányzattól pályázaton nyert összegből
és adományokból teremtette elő. A jászol január
6-ig tekinthető meg a főtéren és, ha elnyeri a város lakóinak tetszését, jövőre bővülhet és esetleg
a pásztorok is megjelenhetnek rajta.
A műsor a Stellaria Media Női Kar és a Csengey Gusztáv Általános Iskola zenetagozatos
növendékeinek színvonalas produkciójával
folytatódott, akik Énok-Nagy Levente vezetésével az alkalomhoz illő dalokat adtak elő egy és
több szólamban is. Az ajándékosztás előtt egy
újfajta őrület aszódi megvalósítását, egy úgynevezett flashmobot is láthattak a jelenlévők. A
flashmob kifejezés az emberek egy előre megszervezett csoportosulását jelenti, akik nyilvános helyen csinálnak valami váratlan dolgot.
Itt a Szabadság téren Varga László vezetésével
aszódi fiatalok Mikulás sapkában adtak elő egy
tánckoreográfiát, nagy sikert aratva a kilátoga-

ISMÉT CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
Az aszódi egyházak, gimnáziumok, az Erdélyi Kör és a Kistérségi Gondozási Központ közös
szervezésében ismét megvalósul
városunkban az „Egy cipős doboznyi szeretet” akció.
A nem titkolt cél a helyi közösség erősítése,
az egymás iránti felelősségből fakadó lemondás örömének elmélyítése. A hozadéka meg
természetesen az, hogy ajándék jut azoknak
a gyerekeknek is, akik az akció nélkül talán
semmit nem találnának karácsony szentestéjén a fenyőfa alatt. A szervezők ezúttal is
1000-1500 forint összértékben elhelyezett
meglepetések (édesség, könyv, játék, meleg
sapka, sál kesztyű, írószer…) elhelyezését
kérték a karácsonyi csomagoló papírral bevont cipős dobozba, feltüntetve hogy az ajándékozó milyen korosztályú és nemű gyermeknek szánta az ajándékát. A jó szándékú
adományozóknak december 12-ig kellett
eljuttatni a négy gyűjtőpont valamelyikére.
Arról, hogy végül hány cipősdoboz gyűlt
össze, következő számunkban beszámolunk.
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tók körében. A rendezvény végére a picik legnagyobb örömére megérkezett a város Mikulása is,
aki minden gyereknek egy-egy csomagot adott
át. Látva az örömet, a csillogó szempárokat,
kijelenthető, hogy sikeres délelőtt volt és nehéz
elképzelni, hogy ne legyen hagyomány belőle.
Ifj. Rácz Zoltán
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Ünnep

EZERKÉTSZÁZHATVAN MOSOLY
November 10-én a reggeli áhítatot követően hirdette meg a Rákóczi
Szövetség aszódi evangélikus középiskolai csoportja az „Egy könyv, egy
mosoly” mottóval futó karitatív könyvgyűjtést. Major Bence és Antal
Bálint diákelnökök a reggeli igehirdetést követően elmondták, hogy egy
szlovákiai magyar középiskolának gyűjt a gimnázium könyveket. A cél az
volt, hogy a diákok és a pedagógusok segítsék a magyar kultúra megőrzését egy olyan országban, ahol a kisebbségeket – köztük főként a
magyarokat – számos esetben hátrányos megkülönböztetés sújtja.
A könyvgyűjtés során november 17-e és 20-a között érkeztek mesekönyvek, krimik, történelmi regények, útikönyvek és verseskötetek is. Voltak, akik
külön írtak néhány kedves sort a megajándékozott
iskola diákjainak. Dr. Péterfi Gábor, a Rákóczis
csoport vezetője és a gyűjtés szervezője a november 24-i áhítat végén megköszönte minden adományozónak a beérkezett köteteket. Külön meg-

köszönte a Rákóczis iskolai csoport munkáját, akik
négy napon át segítették az akciót. A két diákelnök
mellett Magyar Kitti, Jónás Jusztina, Szabó Tamás
és Bereczki Norman voltak kiemelkedően aktívak,
ők nap, mint nap ügyeltek a szünetekben. A könyvek bedobozolásában sokat segítettek még a 12/b
és 12/c osztályok, valamint a 11/cd emelt szintű
történelem csoport. A karitatív akció során végül

1260 könyvet sikerült összegyűjteni. Ez egyben
iskolai rekord is, négy éve egy kárpátaljai magyar
falu könyvtárának kereken ezer kötetet gyűjtött
össze a Rákóczi Szövetség iskolai csoportja.
A gyűjtés során az együttműködésen és nem a
versengésen volt a hangsúly, mégis kialakult egy
sorrend az osztályok között az aktivitás terén. A
bronz és ezüstérmesek csokikat, az aranyérmes
osztály pedig csokoládétortát kapott a Rákóczis
iskolai csoport ajándékaként. Harmadik helyen
a 12/b osztály csapata végzett, másodikak lettek
a 10/d osztály diákjai. A könyvgyűjtés során
toronymagasan a legtöbb könyvet pedig a 6/b
osztály hozta.
PG
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK,
KEDVES ASZÓDIAK!

KÖSZÖNET
Az év vége a számvetés és a köszönet ideje.
A Szakorvosi Rendelő –Legyen az Ön szívügye
is Alapítvány vezetése év közben már beszámolt
arról, hogy a jótékonysági estekből és egyéb támogatásokból befolyt összeget mire fordította.
Tudomásunk van arról hogy az adó 1%-ának
felajánlásából közel 500 ezer Ft-ot kap az alapítvány. Az összeg technikai okok miatt még
nem érkezett meg, de ígéretünk van arra, hogy
rövidesen megkapjuk. Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1 %-ával segítették a munkánkat. Külön köszönet illeti a galgahévízi és a
domonyi önkormányzatokat, személy szerint
Vanó András és Tantó Csaba polgármester
urakat, a helyi művelődési házak vezetőit, mivel immáron másodszor is megrendezték az
alapítványt támogató estjüket. Köszönjük a

domonyi lakosság több, mint 130 ezer Ft-os, a
galgahévízi lakosság több, mint 50 ezer Ft-os
támogatását. Domonyban az esten részt vevő
országgyűlési képviselő, Vécsey László úr 100
ezer Ft-ot adományozott. Az alapítvány a befolyt összegből csaptelepeket, radiátort, mososgatószekrényt, festéket vásárolva segítette
az intézetben folyó felújítási munkákat.
Külön köszönjük a szerelési munkákat végző
vállalkozóknak: Bodó Gyula (Kartal), Bartha
János (Barkácsház Aszód), Vörpi Kereskedőház.
Köszönet illeti Giriti Sándor és Rózenberger Tamás személyes és ingyenes közreműködését.
Kívánunk mindenkinek jó egészséget, áldott
ünnepeket és boldog új évet!
Legyen az Ön Szívügye Is Alapítvány
Kuratóriuma
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Tisztelettel köszönjük, hogy idén mindhárom választáson ilyen sokan támogatták
a Fidesz MPSZ – KDNP listáit és jelöltjeit.
Külön köszönjük az önkormányzati választáson kapott bizalmukat, amellyel három
képviselőjelöltünk is mandátumhoz jutott.
Kérjük, hogy továbbra is tiszteljenek meg
minket bizalmukkal és forduljanak hozzánk
bátran kérdéseikkel, problémáikkal. Rövidesen tájékoztatni fogjuk Önöket képviselői
fogadóóráink helyszínéről és idejéről.
Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és
kegyeletben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!
Az aszódi Fidesz csoport nevében:
Urbán László Zoltán, Kerényi Norman
Pál, Asztalos Tamás képviselők

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szombat: 8.00–12.00
Vasárnap: 9.30–11.30
Páratlan hétvégén a Városi Gyógyszertárban
(Szabadság tér 2. Tel.: 500-015)
Páros hétvégén a Szent István Patikában
(Kondoros tér 49. Telefon: 400-552)

Önkormányzati hírek
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Iskolai élet

November 8-án az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium
tornatermében tartották az egyházi iskola szalagavató ünnepségét, amely ezúttal is istentisztelettel kezdődött.
Ezúttal Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus
Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki többek
között arra hívta fel a végzős fiatalok figyelmét, a
bölcsesség kell fontos szerepet kapjon az életünkben, ennek elérésére kell törekednie mindenkinek. Ám ez a bölcsesség nem lehet öncélú, és
csak olyan fontos dolgok révén szerezhető meg,
mint a szorgalom, a hit, az akarat, az élettapasztalat és az Istenhez való ragaszkodás.
Dr. Roncz Béla igazgató beszédében kiemelte,
dupla ünnepnek számít az idei szalagavató. Az
egyik ünneplő fél a család, amelynek egy fiatal
tagja a felnőttkor küszöbére ért. A másik ünneplő
pedig az iskola, amely idén ünnepli újraindításának 20. évfordulóját, és amelynek pályája hasonlít
a befogadott tanítványokéhoz: időről időre fontos
eseményekhez ér, mint például a szalagavató.
A beszédeket, köszöntőket követően az énekkar szolgált, majd a 11-esek búcsúztató, és a
12-esek búcsúzó gondolatai hangoztak el. Az
ünnepi műsort követően pedig a végzős négy
osztály diákjai kapták meg a szalagjukat a 11.
osztályosoktól. Az est második részében az
évfolyamkeringőkre, és az osztálytáncokra
került sor, végül a végzős diákok a szüleikkel
keringőztek.
R. Z.

Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium szalagavató ünnepségét
2014. november 15-én 15 órakor
rendezték meg a gödöllői Szent István Egyetem sportcsarnokában.

SZALAGAVATÓK ASZÓDON
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A műsort két, 12. C osztályos tanuló nyitotta
meg és konferálta a továbbiakban is. Az ünnepélyes megnyitó után az igazgató úr szívhez
szóló beszéde következett. Ebben visszautalt a
szalagavató eredetére, valamint a szalag szimbolikájának jelentésére, sok sikert kívánt a továbbiakhoz, eredményes felkészülést az érettségihez.
Majd tovább fokozva a szalagavató megható pillanatait, egy rövid irodalmi műsor következett.
Ennek keretében részleteket hallhattunk Márai
Sándor prózai írásaiból, valamint Pilinszky János egyik verse is elhangzott a ballagtató osztályok diákjainak előadásában. Ezután két nagyon
szép dalt énekelt el egy francia tagozatos lány.
Ezt követte az esemény legfontosabb pillanata, a
szalagtűzés. A végzős diákok különböző módon
élték meg ezeket a megható perceket. Voltak,
akik vidáman, mosolyogva léptek a színpadra,
mások könnyeikkel küszködve, meghatódottan.
Miután mindenkire feltűzték a szalagot, a keringők következtek. Két gyönyörű előadásban
lehetett része a nézőknek, mindkét bécsi keringő nagy sikert aratott. Ezután megtekinthették
az osztálytáncokat, amelyben minden csoport
különböző stílust képviselt. Megjelent a humor
a gépészeti osztálynál, az informatikusok egy
komolyabb hangvételű néptánc produkcióval
készültek, míg a B és C osztályok a modern tánc
műfaját képviselték. A végén a francia tagozat
katonai témájú fináléja következett.
A műsor végén mindenki, aki eljött megnézni, úgy érezhette, hogy nem csalódott, mert
nagyon színvonalas produkciókban gyönyörködhetett. Nagyon jól szórakoztunk, és pozitív élményekkel gazdagodtunk. Most már a
végzősök koncentrálhatnak utolsó középiskolai tanévük legnagyobb megpróbáltatására, az
érettségire.
Madarász Alina és Pluhár Máté
(12. C osztályos tanulók)

Honismeret

ASZÓDI TÜKÖR

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIA ASZÓDON
Az Evangélikus Gimnázium az őszi szünetben adott otthont egy nagyszabású eseménynek, amelyen magyarországi és határon kívül élő középiskolások vettek részt.
A Honismereti Szövetség immáron tizenkilencedik alkalommal rendezte meg ifjúsági
akadémiáját, az idei téma „A falusi és az iskolai
színjátszás története, szerepe régen és ma lakóhelyemen, iskolámban, családomban, tágabb
környezetemben” volt.
A közel ötven résztvevő többhetes munkával (levéltári-, könyvtári kutatással, szóbeli
információgyűjtéssel, interjúval), tudományos dolgozattal készült az aszódi találkozóra, amely közreadása módot adott arra, hogy
megismerkedjenek a résztvevők az adott település, intézmény, régió amatőr színjátszásának XX. századi jellemzőivel.
A rendezvény szervezési- és szakmai előkészítését a Honismereti Szövetség részéről Bartha Éva
titkár, Debreczeni-Droppán Béla elnök, a Pest
megyei Érdy János Honismereti Egyesület képviseletében Halminé dr. Bartó Anna titkár végezte.
A négynapos (október 24–27.) rendezvényen
a diák korreferátumok meghallgatása mellett
számos érdekes eseményre is sor került. Ezek közül csak néhányat
említek meg:
• Dr. Czibula Katalin: Az iskolai és a falusi színjátszás a magyar
kultúra történetében;
• Dr. Kalina Katalin: Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium
színjátszásának 15 éves története című előadása,
• drámapedagógiai játék Forróné Virág Zsuzsa szakmai irányításával,
• videó-interjú: Budai Ferenc aszódi evangélikus öregdiák, a
huszadik század ötvenes-hatvanas éveinek aszódi színjátszásáról beszélget Koncz Istvánnal. A felvételt Nagy Dávid tizedik
osztályos evangélikus gimnáziumi diák készítette, aki ezen túl
a négynapos rendezvény technikai, informatikai hátterét is
biztosította.
Ismerkedés Aszód városával. A gyalogtúrán e sorok írójának vezetésével megismerkedhettek vendégeink a település legrégibb, legérdekesebb épületeivel, városrészeivel. Tanulmányúton vehettek részt az
alsó Galga-völgyben: Bag – Hévízgyörk –Galgahévíz –Tura – Zsámbok útvonalon. Az idegenvezető Dr. Tóth József volt. Nagy sikerű esti
program volt a táncház Szigeti Anna tizenkettedik osztályos evangélikus tanuló vezetésével. A résztvevők vacsoravendégségben is voltak
Sztán István aszódi polgármesternél.
Cikkem zárásaként Debreczeni-Droppán Béla elnök Dr.
Roncz Béla gimnáziumi igazgató úrnak írt leveléből idézek:
„A XIX. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia résztvevői
– mind a diákok, mind tanáraik – nagyon jól érezték magukat
Aszódon – nagy elismeréssel szóltak a rendezvény tartalmáról,
az elhelyezés, étkezés körülményeiről és a kiegészítő programokról. Mindehhez jelentős mértékben hozzájárult az a sokrétű támogatás, Az Önök segítőkész kedvessége figyelmessége, amellyel
fogadták rendezvényünket.”
Koncz István
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Utazás

Középiskolások utazása a Rákóczi Szövetség szervezésében

SELMECBÁNYAI KIRÁNDULÁS
A Rákóczi Szövetség aszódi evangélikus középiskolai csoportjának szervezésében 2014. október 11-én 34 fővel felvidéki tanulmányi kiránduláson vettünk részt. Az iskolai csoportnak a 2007-es megalakulása óta
ez volt a kilencedik tanulmányi útja. Idén ősszel Selmecbánya és Zólyom
nevezetességeit tekintettük meg. A kirándulást Péterfi Gábor és Varga
Lajos tanár urak szervezték, rajtuk kívül Zámbó Éva és Szilágyi Zita pedagógusok kísérték el a csoportot.
Október 11-én szombaton reggel korán indultunk Aszódról a Szabadság térről. A busszal
Vácon át mentünk, miközben több diáktársunkat is felvettük. Parassapusztánál léptük át
a magyar-szlovák határt. Hogy miért pont Selmecbányára utaztunk? Ez kiderült az oda úton
elhangzott kiselőadásokból. Megtudtam, hogy
Selmecbánya több szempontból is a legek városa. Magyarország legfontosabb arany- és ezüstbányái itt voltak a középkorban. A világon itt
alkalmaztak először a bányászatban puskaport.
Európa első bányászati akadémiája is itt létesült
a 18. században, s a selmeci diákhagyományok
(pl. szerenád) is ebből a térségből származnak.
Kb. két és fél óra utazást követően a távolban megláttuk Selmecbánya látképét, majd a
hegyen „felküszködve” magunkat a Leányvár
előtti parkolóban megálltunk és végighall-

gattunk egy kiselőadást a várról. Az előadás
után elindultunk, hogy megnézhessük az
Óvárat, ami egyben vár, katedrális, temető és
templom. Megtudtuk, hogy az Óvár alapjául
szolgáló templomot a XIII. században a templomosok építették, három hajós román stílusú
bazilikaként. A város ekkor még a templom
körül terült el, így az épület közvetlenül beilleszkedett a településbe. A román stílusú bazilikát először gótikus stílusúvá építették át,
majd a török veszély hírére várrá alakították.
A vár hatszögletű, négy sarkát kör, maradék
két sarkát pedig négyzet alaprajzú torony erődíti. Trianon után ide szállították át az 1848as honvédszobrot. A szobor előtt készítettünk
egy fényképet is az aszódi csoportról.
Az Óvár kiállításának megtekintése után
felkerestük a belvárosban azt az egykori evan-
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gélikus iskolát, ahová intézményünk névadója
Petőfi Sándor is járt. Tanáraink elmondták,
hogy pár éve, amikor szintén itt jártunk, még
az emléktábla fölött volt egy kampó, ahová
koszorút lehetett elhelyezni az emlékezés jeleként. Mára ez is eltűnt, de a 12-es fúk leleményességének köszönhetően végül meg tudtuk
koszorúzni az iskolát. (A bejárati ajtó fölé helyeztük el koszorúnkat.)
A következő „megálló” a bányamúzeum
volt, amelyben egy régi kisebb egykori bányát látogathattunk meg, majd az ásványi
kincsekről készült kiállítást csodálhattunk
meg. Aztán a régi akadémia következett, itt
sok kép készült és elmajszolhattuk a szendvicseinket. Közben megtudhattuk, hogy a
klasszicizáló stílusban készült bányászati és
kohászati palotát 1900-ban adták át. Ebben
és a szomszédos kémiai palotában jelenleg
vegyipari szakközépiskola működik. A kémiai palota 1912-ben készült el, a homlokzatán
bányászkalapács és az erdészcsillag látható.
Nagy előadóterme a legkorszerűbb igényeket
is kielégítette. A selmeci diákhagyományok
kapcsán megtudhattuk, hogy a városba érkező hallgatók élete igen kevéssé hasonlított
egy mai főiskolás életéhez. Az akadémisták a
Habsburg birodalom minden tájáról érkeztek, de akadtak köztük más európai országból származók is. Nagy többségük egy egész
szemeszterre Selmecbányára költözött. Nem
volt kollégium, egészségügyi ellátás, menza,
sőt a vasút is csak a Selmecbányától 23 kmre fekvő Garamberzencéig volt kiépítve. Az
érkező elsőévesek sorsa a felsőévesek kezében
volt. Az idősebbek szereztek nekik szállást,
bemutatták a várost és mindenben a segítségükre voltak. A hallgatók összetartására remek példa, hogy lakóközösségekben éltek. A
szállásadó házának nehezen fűthető szobáját
négyen öten lakták, a diákok egymással mindent megosztottak. Miután a botanikus kertből kijöttünk, a főtéren veterán-autó találkozóra lettünk figyelmesek. A szabadidőnkben
az ott lévő autócsodákat nézegethettük.
Fél négykor ismét útnak indultunk, és kb.
fél óra elteltével Zólyom váránál kötöttünk
ki, ami ma a Szlovák Nemzeti Múzeum. A

Utazás
A Garam folyó közelében elterülő Zólyom
forgalmas nagyvárosának déli részén, egy
kisebb dombon emelkedik a XIV. század
második felében létesített középkori vár.
A várba belépve hirtelen egy szlovák esküvőn találtuk magunkat. Megálltunk egy pár
percre, s megcsodáltuk az ifjú párt, valamint
a násznépet. Ezt követően Zólyomi Zsolt diáktársunk kiselőadását hallgattuk meg. Ebből kiderült, hogy a vár mai formájában az
1370-es években épült ki. Nagy Lajos király
vadászkastély céljából építtette és 1382-ben
ide hívta össze a lengyel rendeket. Megtudhattuk azt is, hogy 1620-ban majd egy évig
itt őrizték a Szent Koronát, miután Bethlen
Gábort augusztus 25-én a szomszédos Besztercebányán tartott országgyűlésen magyar
királlyá választották.
A hazafelé tartó út viszonylag rövidnek tűnt,
sokan elaludtak a buszon. Az utolsó közel egy
órában a rádiós közvetítésnek köszönhetően a
fiúk kérésére a román-magyar meccs második
félidejét hallgattuk. Otthon fáradtan zuhantunk be az ágyba a kirándulás után.
Köszönjük a Rákóczi Szövetség támogatását!
Tóth Maja 12.d osztályos tanuló beszámolóját
Péterfi Gábor szervező tanár egészítette ki
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Várostörténet

ADATOK AZ ASZÓDI POSTA
HÁROMSZÁZ ÉVES TÖRTÉNETÉHEZ (II.)
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc rövid ideje alatt megkísérelték a postát „magyarosítani”: a
nemzeti színek, a magyar (Kossuth) címer és a magyar nyelv használatát bevezetni, de a leveretés után, I. Ferenc József 1850. december 26-i postapátensével visszaállt a „régi rend”, a posta nyelve továbbra is a német
maradt. Ugyanekkor több újítást vezettek be, mint pl. a levélbélyeg használatát, a postautalvány rendszert,
egyesítették a levél- és kocsipostát, 1855-től megkezdték a levelek házhoz szállítását, 1859-ben bevezették
az expressz kézbesítést.
Az önkényuralom idején a postahivatal vezetője 1860-ig Lang Henrik volt. Az ő személye egy
kicsit rávilágít a vegyes lakosságú Aszód társadalmára. Az édesapja Szászországban született
1803-ban, a tímár mesterséget művelte. Aszódon
telepedett le és kötött házasságot 1827. február
26-án, Raksányi Juliannával. A nyolc született
gyermekükből az első az 1827. december 26-án
napvilágot látott Henrik Károly, aki szintén a
tímár szakmában dolgozott, de 1848/49-ben
a magyar honvédsereg tüzér közvitéze volt. A
szabadságharc után az akkor szokásos szakmai
vándorlással világot látott emberként érkezett
haza. S mivel tökéletesen beszélte a német nyelvet ő lett a postamester Asszódon, mely tisztséget
1860-ig töltötte be. Őt Stross József követte, akiről semmit sem tudunk. Annál többet utódjáról
Dezsényi Károlyról, aki Veszprém megyéből
való és felesége Hanisch Mária volt. József fiúk
1874-ben Aszódon született, tehát ebben az évben már bizonyosan (de lehet, hogy már előbb
is) ő volt a postamester az ekkor már nagyközséggé „lefokozott” településen. Utóda (1878-tól),
az 1850-ben született Újváry Sándor, akinek felesége Egyed Mária. Bár több évtizedig Újváry
Aszód postamestere, gyermekük születéséről
nincs ismeretünk. Újváry az aszódi közélet egyik
vezetője, hiszen hosszú időn át a helyi római katolikus egyházközség képviselő-testületének a
tagja volt. Postamesterségének 1924. november
6-án szélütés után beállott halála vetett véget. Őt
toperceri Toperczer Róbert követte, aki Budapesten, 1884. december 8-án született. Megtisztelő társadalmi tisztséget is betöltött Aszódon,
a római katolikus egyházközség képviselő-testületének a világi elnöke volt. Jelentős szerepet
játszott a Szent Imre utcában épült új katolikus
elemi népiskola építésében. Időközben elvált a
feleségétől és 1931. augusztus 4-én újból nősült
(Lakatos Erzsébet). Elképzelhető, hogy az akkori
vallási törvények alapján kellett lemondania elnöki tisztségéről. Egyébként 1940-ig volt a postahivatal vezetője. 1940-41-ben Szakáts Albert a
vezető. 1941-42 között betöltetlen a vezetői szék.
Az új hivatalvezető 1942-től Latzkovits Dezső.
A szabadságharc utáni időszakban nagy
fejlődésen ment keresztül a postaszolgálat

az egész világon. A kiegyezés utáni évtizedek alatt a Magyar Posta is mérföldes
lépésekkel érte utol és lett a világszínvonal
részese. Az 1867-es kiegyezés kimondta,
hogy a dualista állam postája egységes elvek
szerint működik, de külön-külön. Ekkortól
– egy évszázadon át – a Magyar Posta jelképe a zsinóros-bojtos postakürt és a fölötte
elhelyezett magyar korona. A szállítás már
nem lovaskocsin, hanem vonaton történt. A
Pest-Kassai vonalon a pesti postai rovatolási
kapcsolat a Galga vidék három településén
volt: Acsa, Aszód, Tura. A világon először a
Monarchiában, 1869-ben került használatba a képeslap. 1870-től alkalmaztak 18 éven
felüli képzett postásnőket. 1850-től fokozatosan kiépült a távíró rendszer, majd Graham Bell találmányát, a telefonhálózatot
építették ki.
Aszódon nyilvános állomás a Postahivatalban volt, ahol a hivatalos órák a következők:
hétköznap 8-18, vasárnap 8-11 és 14-15 óráig.
Az 1910-ben megjelent telefonkönyvben az
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alábbi magán telefonállomások léteztek (zárójelben a kapcsolási szám): Tornyay-Schossberger Lajos br. nagykartali uradalma (1. sz. – 1
mellékállomással), Magyar Királyi Javítóintézet (2. – 1 mellékállomással), Lengyel testvérek (3.), Vas Mór fakereskedő (4.), Engländer
Dezső gabona- és lisztkereskedő (5.), Aszódi
Takarékpénztár Rt. (6.), Kálmán István és Bertalan gőzmalom-tulajdonosok (7.), Markbreit
Zsigmond gabonakereskedő (8.), Diamant
Márton kereskedő (9.), Magyar Királyi Csendőrparancsnokság (10.), Községi Előjáróság
(11.), Dénes Jenő kereskedő (12.), Lőwy Manó
sörraktáros (13.), Ág. Hitv. Ev. Kerületi Polgári
Leányiskola (14.), Aszódi Kereskedelmi Bank
és Takarékpénztár Rt. (15.)
Az 1908. törvény értelmében a Magyar Posta
(három szolgálati ággal: posta, távírda, távbeszélő) teljesen független lett. Az 1920-30-as
évek nagy fejlesztése a rádiótelefon, rádióadás,
a dolgozókat szolgálta a Postás Üdülő, a Postás
Otthon (Bp. Benczúr utca).
A postaszolgálat fejlődése Aszódon is meg-

Várostörténet
követelte a fejlesztéseket. A Posta utcai hivatali épület már nem tudta teljesíteni a megnövekedett követelményeket. Így került sor
új hivatal építésére a Kossuth Lajos utcában.
Schángár Jenő terveit a legjelentősebb aszódi építési vállalkozó, Ruttkay-Miklián Ödön
valósította meg 1939-40-ben. A kincstári
postaházat a postamesteri hivatal 1942-ben
vette át.
A II. világháború után az ország postaszolgálatának a teljes helyreállítása 1952-ben fejeződött be. Természetesen ezután is folyamatos
fejlesztések történtek, melyekből ki kell emelni a műsorszóró szolgálatot (rádió, TV 1-es
csatorna – 1957, színes adás – 1969, TV 2-es
csatorna - 1971) és a távbeszélőt (1967 – crossbar-technika). 1990. január 1-én az egységes
Magyar Posta három részre alakult át: Magyar
Távközlési Vállalat, Magyar Műsorszóró Vállalat, Magyar Posta – egyben a jogutód, amely
1994. január 1-étől Magyar Posta Részvénytársaság (MPRt), 2006. január 2-tól Magyar
Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MPZrt) néven működik.
Az aszódi változások is figyelmet érdemelnek. A vezetői változások: Laczkovits Dezső
szolgálata (1942–49) után Kovács Imréné
(1950–55), majd pedig Zádor László (1957–81,
nyugdíjazásáig) a hivatalvezető. Zádor László
hosszabb ideig Aszódon dolgozó elődeihez
hasonlóan részt vett a sokszínű helyi közéletben, a nagyközség köztiszteletben álló polgára volt. Hanák István (1981–1989) és Rács
Balázs (1989–90) vezetői szolgálata után a jelenleg is hivatalban lévő Kvaka István (1990.
augusztus 31.–) a város vezetésében is feladatot vállaló, elismert és megbecsült postahivatal-vezetője.
A helyi postaszolgálati fejlődés lépcsőfokai:
1965 közepén Barkas gépkocsival cserélték
le az ország utolsó postai lovaskocsiját; 1995ben felszámolták a kézi telefonkapcsolatot
(az egykori berendezés egy része az aszódi
Petőfi Múzeumban megtekinthető) és a crossbar-rendszerre tértek át. 1996-ban leszerelték a csőpostát és innentől faxon továbbítják a
küldeményeket. 2011-ben az 1942-től működő hivatali épületet teljesen, a mai kor igényeinek megfelelően átépítették és korszerű berendezéssel szerelték fel.
Az aszódi Posta napjainkban már nem egyszemélyes postamesterség, hanem képzett dolgozókból álló, Aszód város második legrégebbi világi hivatala. A település vezető testülete
a Postahivatalt kiváló munkája elismeréséül
2011. augusztus 11-én a Tiszta Szép Városért,
Kvaka István hivatalvezetőt pedig Aszód Város Szolgálatáért kitüntetésben részesítette.
A.I.
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Interjú

„Adott területen a tőlem telhető legtöbbet
megtenni másokért...”

KISSNÉ RUZSOM SZILVIA AZ
EGYIK NÍVÓDÍJAS
Mint arról lapunk novemberi számában beszámoltunk a Szociális Munka
Napja alkalmából idén ketten vehettek át nívódíjat eddigi munkájuk elismeréseként.
Kissné Ruzsom Szilvia jelenleg a Polgármesteri Hivatalban dolgozik esélyegyenlőségi referensként. Végzettségei alapján akár igazgatásszervezőként, munkaerő-piaci tanácsadóként,
pályaorientációs konzulensként, pályázatíróként, kormányablak ügyintézőként is vállalhatna állást.
Az aszódiak azonban annak idején védőnőként ismerhették meg.

tő, akit végül választottak, eredetileg Aszódra
jelentkezett, így gyorsan kapcsoltam, és átjelentkeztem ide. Fölvettek, azóta a városban
dolgozom, 1992 óta pedig itt is lakom. Nagyon
szerettem ezt a szakmát, és mivel az a hitvallásom, hogy minden ember a maga területén a
legjobbat hozza ki magából, és tegye meg a lehető legtöbbet. Már ebben az időben (és azóta is)
számos szakmai képzésen vettem részt.

– Miért ezt a szép hivatást választottad?
– Világéletemben nagyon szerettem gyerekekkel foglalkozni. Ez valószínűleg onnan ered,
hogy testvérem és én igen korán elvesztettük
édesapánkat, édesanyám pedig gyakran volt
távol megélhetésünk érdekében, így szinte én
neveltem az öcsémet. Rendszeresen kellett rá
vigyáznom, vezettem a háztartást, ezért én kicsit
anyaszerepet is betöltöttem a testvérem életében.

– Milyen benyomásokat szereztél védőnőként?
– Egy nagyon hátrányos helyzetű körzetben
dolgoztam, ahol a védőnői feladatok mellett
családi pótlék, GYES igénylést is intéztem, meg
mindenféle TB-vel, OEP-pel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Az önkormányzattal
is folyamatosan kapcsolatban voltam, gyámhatósági, gyermekvédelmi ügyekben. Mindez
arra motivált, hogy minél több területen legyek
„otthon”, így elég sokféle irányban folytattam
tanulmányokat. Szerencsémre a férjem támogatta a folyamatos továbbképzésemet, nélküle
ennyi mindent nem végezhettem volna el.

– Mekkora korkülönbség volt köztetek?
– Négy év. A gyerekek szeretete valószínűleg
már ekkor megalapozódott, így az általános iskolát követően a hatvani Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ápolónői
és csecsemőápolói szakát választottam. Ekkor
már Horton laktunk, az édesapám ugyanis hatéves koromban meghalt, és az anyukám a két
gyerekkel az anyai nagyszülőkhöz költözött.
Innen jártam be Hatvanba. Érettségit követően az volt a célom, hogy minél előbb dolgozzak
és pénzt keressek, ezzel is segítve a családomat,
hiszen meglehetősen nehezen éltünk. Ám a
gyermekgyógyászatot tanító Gesztesi Stefánia –
sokak számára ismerős lehet, mivel Hatvanban
dolgozott gyermekgyógyászként – győzködött,
hogy vétek volna nem folytatnom főiskolán.
A kedvéért az utolsó pillanatban elmentem
felvételizni. A szegedi egészségügyi főiskolára
jelentkeztem. A következő három évet itt töltöttem, egy idős pedagógus házaspárnál laktam,
tanultam, dolgoztam, és jelesre diplomáztam.
Ezt követően állást kerestem a környékünkön.
Galgahévízre pályáztam, ám az utolsó pillanatban kiderült, hogy mégsem engem szeretnének
fölvenni oda. Szerencsére kiderült, hogy az ille-

– A nívódíj átadásakor – amikor felsorolták
az érdemeidet – feltűnt, hogy több kezdeményezés is a nevedhez fűződik. Ilyen volt
a Csiribiri játszóház, amihez persze előbb
meg kellett nyerned a családokat.
– Mivel a családokkal napi és jó kapcsolatban
voltam, könnyű volt meggyőzni őket, hogy
ilyen alkalmak után mennyi pluszélményt, (a
játékkölcsönzés révén) mennyi plusz-egyébként a többség számára megfizethetetlen -játékot vihetnek haza egy-egy ilyen alkalommal,
amit másképp nem is tudtak volna biztosítani
a gyerekeknek. De amiatt is örömmel vették
az anyukák, hogy így egy kicsit ők is ki tudtak
mozdulni otthonról, tere volt ez a problémáik
megbeszélésének és az információk átadásának . Arról nem is beszélve, hogy ez egy megfelelő átmenet volt az óvodai beszoktatás előtti
időszakban. Egész pici kortól jöhettek a gyerekek, akik itt szerezték első közösségi élményeiket egy védett környezetben.
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– Érdekes módon a Csiribiri Játszóház a Javítóintézetben kezdte meg a működését….
– Nagyrészt azért, mert ekkor igazából nem
volt más alkalmas helyszín a városban. Szarka
Attila igazgató úr pedig örült a megkeresésnek,
mert ez egyfajta nyitást jelentett a város és a Javítóintézet között. 1997-től a munkahelyváltás
miatt- már nem tudtam tovább háziasszonya
lenni a játszóháznak, ekkortól (mai napig is) a
Városi Bölcsőde ad otthont az akkori kezdeményezésnek.
– A beszélgetés elején azt mondtad, nagyon
szereted a gyerekeket. Mégis elkanyarodott
egy kissé a pályád tőlük.
– Csak részben kanyarodott el. 1997-ben a
Gyámhivatalba kerültem. Akkor hozták létre a területi hivatalokat. Az új munkahelyemen még inkább a nehéz helyzetű gyerekek
képviselete volt a dolgom. Nyilván ez az élet
kevésbé napos oldala volt, sok keserűséget tapasztaltam, de ért számos sikerélmény is, például, amikor egy-egy kapcsolattartási ügyben
a gyermek számára megfelelő megoldás született, vagy amikor sikerrel zárult egy örökbefogadás. 2008-ban (gyesről visszatérve) egy szomorú eseménynek köszönhetően (a szociális
irodán dolgozó Kondella Mihályné elhunyt,
Kissné Magdika tartósan beteg lett) munkahelyi átszervezésnek köszönhetően kerültem a
szociális irodába dolgozni.
– Miért választottad ezt az új hivatást?
– Amikor a gyámhivatalok megkezdték a működésüket, a tarsolyomban volt már az államigazgatási végzettség. Az akkori jegyző, Kissné Kulybus
Gizella keresett meg, és csábított át ide, én pedig
úgy éreztem, itt még inkább van alkalmam tenni a
gyermekek, a valamilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben élők érdekében.

Labdarúgás
– Ha újrakezdhetnéd, akkor is ezt a sorrendet választanád?
– Azt gondolom, hogy igen. Szerencsés vagyok,
mert minden szakmai váltásnak köszönhetően
volt alkalmam fejlődni, új kihívásokat is jelentettek
életemben, úgy érzem „helyemen vagyok” így nem
bántam meg a döntéseimet. Jelenleg is a családok
segítése a fő feladatom, és én mindig ezen az úton
haladtam. A váltásokkal pedig szélesebb lett a látóköröm, jobban belelátok így a működési mechanizmusokba, ami miatt másképp kezdem egy-egy
probléma megoldását.
– És ha egy csecsemőt adnak a kezedbe, előjön a védőnő belőled?

– Hát persze, óhatatlanul kibújik belőlem a
védőnő, így akarva-akaratlanul tudok mondani olyan dolgokat, amivel akár a táplálásában,
akár másban segítségére vagyok az édesanyáknak. Akik védőnőként ismertek meg, ma is
fordulnak hozzám gondjaikkal. Még most
– 17 év elteltével – is figyelemmel kísérem a
védőnői szakma változásait, vannak védőnői
kötődéseim, kapcsolataim.
– Bár remélhetőleg még nagyon sok előtted
van pályafutásodból mire vagy a legbüszkébb? Mi adta, adja a legnagyobb sikerélményt a munkádban?

SIMA GYŐZELEM A SZEZONZÁRÓN
Befejeződött az őszi szezon az Aszód FC számára. A felnőtt csapat a
vezetőség megelégedésére a második helyen várja a tavaszi folytatást,
míg az utánpótlás csapatok számára még van hova előre lépni.
Isaszeg-Aszód FC 1-3
Gólszerzők: Simek Péter, Kovács Dániel
Masznyik Dávid
A naptári év utolsó fordulójában rangadó
várt Dobes Attila tanítványaira, akik a negyedik helyen tanyázó Isaszeg gárdájához
látogattak. Szerencsére a meccs csak nevében volt rangadó és 40 perc játék után, már
eldőltek az érdemi kérdése, hiszen ekkor már
0-3 állt az eredményjelzőn. A félidő hajrájában még a hazaiaknak sikerült szépíteni, de
a győzelem nem forgott veszélyben. A csapat
így a második helyen zárta az őszt 9 ponttal
a 100%-os Kisnémedi mögött és 3 ponttal a
harmadik Iklad előtt.

Utánpótlás
Az U21-es csapat 1 győzelemmel és 11 vereséggel a 13. helyről várja a tavaszi szezont.
Az U18-as csapat 9 vereséggel a 11.helyen zárta
az őszt. Az U15-ös 4 győzelemmel és6 vereséggel a 6. helyen telel.
A féltávnál a vezetőség nevében Kovács Tamás
értékelte az őszi szezont. A vezetőség a felnőtt csapat szereplésével maradéktalanul elégedett mind
játékban mind eredményekben. A nyáron érkezett nevesebb játékosok (Simek Péter, Györök Tamás) remekül beépültek a csapatba, a pályán és az
öltözőben egyaránt remekül kijönnek a társakkal.
A keretet mindenképpen szeretnék együtt tartani
és akkor szép eredménnyel zárulhat a tavasz.

2014. december

ASZÓDI TÜKÖR

– Az, ha azt érzem, az ügyfél nem szorongva lép be hozzám, hanem bizalommal fordul
felém, mert tudja, igyekszem segíteni neki.
A legkiszolgáltatottabb, a legkilátástalanabb
élethelyzetben lévők jönnek a szociális irodára. Muszáj rajtuk segíteni, és nemcsak a hivatás, hanem az emberiesség okán is. Ha találok
valamilyen problémára megoldást, vagy ha
meghallgatással, együttérzéssel másképp tudom láttatni az adott helyzetet… ezek a napi
sikerek adják a munkámban a legnagyobb
örömet nekem.
R. Z.

A felkészülés január közepén kezdődik
majd. A csapat Gödöllőn, illetve Mogyoródon a műfüves pályán készül a márciusi
folytatásra. A vezetőség köszönetet mond
minden játékosnak, edzőnek és szurkolónak
az őszi támogatásért és arra kéri a helyi vállalkozókat, hogy aki a társasági adójával tud
segíteni a klubon az tegye meg, hiszen ezekből a TAO-s pénzekből lehet az utánpótlást
támogatni , felszereléseket vásárolni és minden olyan feltételt megadni ahogy eddig is,
ami elengedhetetlen a jó szerepléshez.
Az utánpótlással kapcsolatban Kovács Tamás elmondta, hogy vannak problémák.
A csapatok átalakultak ezért nem is elsősorban az eredmények adnak okot csalódásra, hanem néhány játékos viselkedése. Éppen ezért
a vezetőség az utánpótlás és a lány csapattal
is egyeztetni fog a jövőt illetően, ami után remélhetőleg sok szülő támogatása mellett szép
tavasz vár rájuk.
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Adventi koncert

„MENNYEI HANGOK TÖRTEK AZ ÉGIG”
Amikor a Csengey Gusztáv Általános Iskola ének zene
tagozata gyemekkórusának, valamint a Stellária Média
Női Karnak a legutóbbi, az evangélikus templomban
adott adventi koncertjéről kell írnia az embernek…nos
az olyan, mintha egy vak embernek kellene leírnom, milyen színek láthatók Csontváry Kosztka Tivadar Római
híd Mosztarban című festményén. Azt le tudja írni az
ember, milyen színeket használt a művész, de a tónusokat, az összhatást írásban visszaadni: képtelenség.
Nos így vagyok én is ezzel a koncerttel. Mert beszámolhatok arról hogy
a gyermekek és a már említett kórus mellett szerepelt még Mukk József
énekművész, hogy Tóth Rita (orgona), Kovácsné Hutai Ágnes (gordonka), Nagyné Kánya Andrea (hegedű) és Nagy Tihamér (hegedű) közreműködött, azt nem tudom visszaadni, hogyan hangzott az Ave Maria
városunk díszpolgára, Mukk József előadásában, és hogyan szólalt ez
meg a gordonka csodálatos hangján Kovácsné Hutai Ágnes varázslatos
játékának köszönhetően, vagy hogy a gyermekek milyen átéléssel adták elő a Csendes éj című dal. A koncertet meg kellett élni ahhoz, hogy
az ember megértse, Isten micsoda ajándékot adott nekünk azzal, hogy
közülünk néhányan csodálatos hanggal és zenei képességekkel bírnak.
A zsúfolásig megtelt templom közönségét Lőrincz Csaba parókus lelkész köszöntötte, aki arról beszélt, advent időszaka arra való, hogy megálljunk a rohanásban, a szeretteinkkel keressük az alkalmat az együttlétre, és lélekben készüljünk a karácsony ünnepére.
Utána pedig maga a csoda következett: a legszebb hangszer, az emberi
hang szólt, kiegészülve néhány hangszerrel. Felejthetetlen és leírhatatlan élmény volt. Köszönet érte a szereplőknek és karnagyuknak, Énok
Nagy Leventének.
R. Z.

REJTVÉNY
Idézet Lukács evangélista könyvéből
János így válaszolt nekik: …
Vízszintes: 1. A megfejtés első sora (zárt betű: H) 12. Igazgató a szlengben 13. Római
51 14. Nugát darab! 15. Farmer, angolul 17. Téli sport 19. A fej koronája 20. Iskola,
régiesen 22. Harc 24. Nitrogén 25. A 70-es évek népszerű svéd zenekara 27. Volt 28.
Fazekas alapanyag 32. Út fele! 33. Dal 36. Idősebb hölgy 37. Személyes névmás 38.
Kígyó féle 39. Félne! 40. Gabona féle 42. Jód 43. Városunk 47. Kossuth- és Jászai Mari
díjas színészünk, … Sándor 51. Méhek lakása 52. Római 4 54. Buenos …, Argentína
fővárosa 55. Tajvani informatikai vállalat 57. Névelő 59. Ravaszdi állat 63. Római 6
Függőleges: A megfejtés második sora (zárt betű: K) 2. Szemet gyönyörködtető táj
3. Arab állam 4. Sziréna hang 5. Egye! 6. Kiss László 7. Nem nagy 8. Észak 9. Néma
tanú! 10. Öltözet 11. Kutya teszi 16. Locsoló tömlő 18. Becézett Ilona 21. Abba fele! 23.
Kén 26. Boci mondja 29. Kiejtett betű 30. Vissza: kettős betű 31. AI 33. Nagy Ildikó
34. Bot része 35. Tolni kezd! 37. Strázsa 38. Török tiszti rang 40. Becézett Ádám 41.
Olaszországi folyó 42. Nem alberti lakos! 44. Becézett Sarolta 45. Zsendülni kezd! 46.
Origó 48. A Bakony fővárosának nevezik 49. Török autójelzés 50. Keve keverve! 53.
Létezik 56. –ra párja 58. Zizegni kezd! 60. Vissza: ételízesítő 61. Kálium 62. Nano

- fné Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: „Szavaim már harangoznak”.
A Móni Fotó 1500-1500 Ft értékű ajándékutalványát Váradi Csaba (Vörösmarty utca
2/C) és Vastag Mihály (Rákóczi utca 14.) nyerte.
E számunk rejtvényének megfejtését 2015. január 10-ig szíveskedjenek elküldeni szerkesztőségünk postacímére (2170 Aszód Szabadság tér 9.).
Jó szórakozást kívánunk!
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